
  SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO       

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

        BẢO TÀNG LỊCH SỬ 

           Số: ____/TB-BTLS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng    năm 2019. 

THÔNG BÁO 

V/v tổ chức đấu thầu  

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo cấp trên, từ năm 2019 Bảo tàng  

Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chủ trương tổ chức đấu thầu sử duṇg 

các măṭ bằng taị Bảo tàng.  

Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị, cá nhân 

có nhu cầu đầu tư và liên kết sử dụng mặt bằng thuộc khuôn viên của Bảo tàng 

thực hiện hình thức, nội dung hoạt động có liên quan đến lĩnh vưc̣ ngành Di sản 

Văn hóa, liên hệ tại Phòng Hành chính – Tổng hợp đăng ký thủ tục tham dự đấu 

thầu như sau: 

I. Mặt bằng đấu thầu, gồm: 

1. Mặt bằng phía đường Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Diện tích: 20m2 

Giá khởi điểm mời dự thầu là: 9.000.000đ 

2. Khu vưc̣ hành lang phía trong khuôn viên bảo tàng: 

Diện tích: 55m2 

Giá khởi điểm mời dự thầu là: 9.900.000đ 

3. Khu vưc̣ hành lang phía trong khuôn viên bảo tàng: 

Diện tích: 55m2 

Giá khởi điểm mời dự thầu là: 9.900.000đ 

4. Măṭ bằng phía trong khuôn viên bảo tàng 

Diện tích: 21m2 

Giá khởi điểm mời dự thầu là: 8.800.000đ 

5. Măṭ bằng phía trong khuôn viên bảo tàng 

Diện tích: 21m2 

Giá khởi điểm mời dự thầu là: 8.800.000đ 

6. Mặt bằng phía trong và khu vực hành lang khuôn viên bảo tàng  

Diện tích: 210m2 

Giá khởi điểm mời dự thầu là: 26.400.000đ  

7. Mặt bằng phía trong (Kiosk nhỏ) 

Diện tích: 6m2 

    Giá khởi điểm mời dự thầu là: 3.000.000đ 



II. Hồ sơ dự thầu: 

Hồ sơ dự thầu;    

- Đơn xin dự thầu; 

- CMND và hộ khẩu (01 bản sao có công chứng) của nhà thầu; 

- Thông báo mời thầu (bản chính); 

- Bản sao phiếu thu tiền bảo lãnh dự thầu; 

- Phương án hoạt động và hình thức thiết kế đầu tư trên diện tích một trong 

07 khu vực được nêu trên; 

- Giấy phép kinh doanh hoặc giấy tờ chứng nhận hoạt động các lĩnh vực 

phù hợp; 

- Các văn bản, giấy tờ liên quan khác. 

III. Thời gian đăng ký: 

Thời gian đăng ký, nộp hồ sơ và đóng lệ phí tham dự đấu thầu và tiền ký quỹ 

từ: 08g ngày 05/03/2019 đến 11g ngày 21/3/2019 tại Phòng Hành chính – Tổng 

hợp (trong giờ hành chính). Nộp sau thời gian trên là không hợp lệ. 

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức mở thầu: 

- Thời gian: 09g ngày 22/3/2019 

- Địa điểm: Tại phòng họp Bảo tàng Lịch sử 

Địa chỉ: 02 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh. Điện thoại liên lạc: (028) 38258783. 

V. Quy định đấu thầu: 

Các đơn vị, cá nhân khi tham gia đấu thầu phải hoàn tất các thủ tục sau: 

- Nộp đầy đủ Hồ sơ theo quy định – Hồ sơ tham dự thầu. 

- Lệ phí tham dự đấu thầu (không hoàn lại): 100.000đ (Một trăm ngàn 

đồng chẵn). 

- Ký quỹ tham dự đấu thầu: 9.000.000đ 

- Các đơn vị, cá nhân không trúng thầu sẽ được hoàn lại tiền ký quỹ. 

- Đơn vị, cá nhân được công nhận trúng thầu sẽ được giữ lại tiền ký quỹ đến 

khi làm thủ tục bảo đảm thực hiện hợp đồng, nếu từ chối ký hợp đồng sẽ bị hủy 

kết quả trúng thầu và không được hoàn lại tiền ký quỹ. 

- Chỉ xét chọn đơn vị, cá nhân nhận thầu đủ điều kiện theo các tiêu chí sau: 

1. Giá dự thầu 

- Giá cao nhất so với giá sàn. 

60 

2. Phương án khai thác dịch vụ: 

- Phù hợp với hoạt động ngành Di sản 

Văn hóa 

- Rõ ràng, khả thi 

30 

20 

 

10 

3. Giấy chứng nhận kinh doanh 10 



VI. Công nhận trúng thầu:    

- Đơn vị, cá nhân có giá bỏ thầu cao nhất và đáp ứng các tiêu chí theo yêu 

cầu (2,3). 

- Đơn vị, cá nhân được công nhận trúng thầu phải nộp tiền bảo đảm thực 

hiện hợp đồng bằng 03 tháng của số tiền trúng thầu trong thời gian 07 ngày kể từ 

ngày hợp đồng có hiệu lực, sau thời gian trên xem như không thực hiện hợp đồng 

và sẽ bị hủy kết quả trúng thầu. Tiền ký quỹ để bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ 

được hoàn lại khi thanh lý hợp đồng. 

 Không được chuyển nhượng hợp đồng trúng thầu cho đơn vị, cá nhân khác 

với bất kỳ lý do gì. 

VII. Ký hợp đồng: 

Thời gian ký hợp đồng: 02 năm, dự kiến bắt đầu từ ngày có Quyết định trúng 

thầu (theo thương thảo hợp đồng). Sau mỗi năm thực hiện hợp đồng sẽ tiến hành 

thương lượng giá mới. Khi kết thúc hợp đồng sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng và 

tổ chức đấu thầu lại. 

VIII. Hướng dẫn: 

Hồ sơ dự thầu để vào phong bì dán kín gửi theo địa chỉ: Phòng Hành chính –

Tổng hợp, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Số 02 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM hoặc gửi tay tại Phòng Hành chính 

–Tổng hợp (vào giờ hành chính). 

Mọi thắc mắc liên hệ tại Phòng Hành chính – Tổng hợp, Bảo tàng Lịch sử 

Thành phố Hồ Chí Minh (vào giờ hành chính) để nhận hướng dẫn chi tiết. Số điện 

thoại: (028) 38258783./. 

 

  

 

   GIÁM ĐỐC 

                                                                                                    

        Hoàng Anh Tuấn 


